ইজিতহাদ িক ও কন?
মাঃ আিতর রহমান

ইজিতহােদর সংা ইজিতহাদ আরবী ‘জুহদ’ শ থেক উদগত। এর আিভধািনক অথ হে কােনা িকছু হািসল করার উেে
াণাকর চা চালােনা। ইসলামী পিরভাষায় শরী’আেতর কােনা িনেদশ সেক ু ান লােভর উেে সবাক চা ও
সাধনার নাম ইজিতহাদ।
উসূলিবদেদর মেত একজন ফকী শরী’আেতর মূল িবষয় সমূেহর ওপর রআন-াহর আেলােক িবচার-িবেবচনা কের যুিমাণ ারা তার শাখা-শাখার সােথ সৃ ম-আহকাম সেক ান লাভ করার উেে য চা-সাধনা ও গেবষণা চািলেয়
থােকন তাই ইজিতহাদ। এেত বুঝা গেলা, শরী’আেতর যসব িবষয় অকাট দলীল ারা মািনত তা জানার জ চা করার
নাম ইজিতহাদ নয় এবং সসব িবষেয় ইজিতহােদর েযাগ বা অবকাশও নই। যমন নামায ফরয হওয়া, নামায পাঁচ ওয়া
হওয়া ইতািদ। বরং যসব িবষেয় কােনা সরাসির ন বা রআন-াহ থেক সমাধান পাওয়া যায় না, সসব িবষেয় একিট
সমাধােন পৗঁছার চা করার নামই ইজিতহাদ। ইসলােমর থম যুেগ িকয়াস এবং ইজিতহাদ একই অেথ ববত হেতা। িযিন
ইজিতহাদ কেরন তাঁেক বলা হয় মুজতািহদ। পাের য বি িবচার িবেবচনা ছাড়াই অপেরর মত মেন নয় তােক বলা হয়
মুকািদ।
ইজিতহাদ কন? ইসলামী জীবন ববায় ইজিতহােদর  অপিরসীম। কননা সমােজ এমন সমারও উব হেত পাের যার
সরাসির সমাধান রআন ও াহেত নাও থাকেত পাের। িক তৎসিকত মূলনীিত অবই রেয়েছ। আর এ মূলনীিতর িভিেত
নব-উূত সমার সমাধােনর জ ইজিতহাদ েয়াজন। এ ইজিতহাদই ইসলামী আইন ও িবধানেক সচল, সিয় ও সীিবত
রােখ।
আর ইজিতহােদর পথ যিদ  হেয় যায় তাহেল ইসলামী আইন ও িবধান য সাবজনীন ও সবযুেগর, এ দাবীর যথাথতা মাণ
করা িকছুেতই সব নয়। পিব রআন মািজেদর ব আয়ােত িবিভ িবষেয় িচা-গেবষণা ও চা-সাধনার িনেদশ রেয়েছ যা
ইজিতহােদর েয়াজনীয়তা ও বধতার ইিত বহন কের। তাছাড়া হাদীেস বিণত হযরত মু’আয ইবেন জাবাল (রা) এর িনো
ঘটনািট এেে িবেশষভােব ািণধানেযাগ।
মহানবী (সা) হযরত মু’আয ইবেন জাবালেক (রা) ইয়ামেনর িবচারক িনেয়াগ কের পাঠাবার াােল িজেস
কেরন, তামার িনকট মাকমা পশ করা হেল তুিম িকভােব িবচার-ফায়সালা করেব? িতিন বেলন, আিম আাহর
িকতাব অসাের ফায়সালা করেবা। রাসূলুাহ (সা) বলেলন, তা যিদ আাহর িকতােব না পাও? মু’আয (রা)
বলেলন, আিম নবীর ােতর অসরণ করেবা। রাসূলুাহ (সা) পুনরায় িজেস কেরন, তা যিদ নবীর ােতও না
পাও? মু’আয (রা) উর িদেলন, তাহেল আিম আমার বুি-িবেবচনা েয়াগ কের (সমাধান লােভর) যথাসাধ চা
(ইজিতহাদ) করেবা এবং তােত িবমা িট করেবা না। (একথা েন) রাসূলুাহ (সা) তাঁর বুেক মৃ করাঘাত
কের বলেলন, সম শংসা সই মহান আাহর জ িযিন তাঁর রাসূেলর দূতেক তাঁর রাসূেলর মেনাপূত যাগতা
দান কেরেছন। (আবু দাউদ, িতরিমযী, ইবেন মাজাহ, মুসনােদ আহমদ, দােরমী)
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অপর একিট হাদীেস বিণত আেছ। যিদ কউ ইজিতহাদ করেত িগেয় ভূলও কের, তবুও স এর জ একিট নকী লাভ করেব।
পাের তার ইজিতহাদ সিঠক হেল স এর জ িণ নকী লাভ করেব। (বুখারী, মুসিলম) উপেরা হাদীস িট থেক
ইজিতহােদর , েয়াজনীয়তা ও বধতা ভােব মািণত হয়।
ইজিতহাদ ইসলামী শরী’আেত যেহতু এক অতীব পূণ িবষয়, তাই য কউ ইজিতহাদ করেলই য তা হণেযাগ হেব,
এমন নয়। এজ মুজতািহেদর িবেশষ িকছু যাগতা ও ণাবিলর অিধকারী হওয়া জরী। এ কারেণ উসূলিবদগণ ইজিতহােদর
কারেভদ ও ইজিতহাদকারীর জ বশ িকছু শত বা বাধ-বাধকতা আেরাপ কেরেছন।
ইজিতহােদর কারেভদ ইজিতহাদ সাধারণত িতন কার। যথা: ১. ইজিতহাদ মুত্লাক বা বাপক ইজিতহাদ। এিট কােনা িনিদ
মাযহােবর মেধ সীমাব বা িবেশষ কােনা মাস’আলার সােথ সংযু নয়, বরং ধমীয় যাবতীয় আহকােমর মেধ পিরবা। এ
কােরর ইজিতহাদ হে সেবা মােনর ইজিতহাদ। িবিশ সাহাবীগণ এবং থম ণীর ইমামগণই এমন ইজিতহােদর অিধকারী
িছেলন।
২. ইজিতহাদ িফল-মাযহাব বা িনিদ কােনা মাযহােবর সােথ সিকত ইজিতহাদ। কােনা মাযহােবর িতাতা (ইমাম) কতৃক
বিতত ধারা ও পিত অসরেণ এই কােরর ইজিতহাদ স হেয় থােক। ইজিতহােদর এই কার থম কােরর চেয়
িনমােনর। ইমাম আবু হািনফা (রহ) এর অসরেণ ইমাম মুহাাদ ও ইমাম আবু ইউফ (রহ) এবং ইমাম শািফ-ঈ (রহ) -এর
অসরেণ ইমাম নববী (রহ) এই ণীর মুজতািহদগেণর অভূ িছেলন।
৩. ইজিতহাদ িফল ফাত্ওয়া অথাৎ িবিভ ফাত্ওয়া সেক ইজিতহাদ। এিট িতীয় কােরর ইজিতহাদ থেকও িনেরর। এ
কােরর ইজিতহােদ য সকল মাস’আলা সেক ইজিতহাদ করা হয়, মুজতািহেদর পে ধু সই কার মাস’আলা সেক
অিভ হওয়াই যেথ, িবভ মাযহােবর িস মুফতীগণ এই ণীর মুজতািহেদর অভু।
ইজিতহাদকারীর যাগতা ও ণাবলী
• আাহদ শরী’আেতর ওপর ইজিতহাদকারীর দৃঢ় ঈমান ও তা মেন চলার একিন সংক থাকেত হেব। তাঁেক তাঁর বন
িছ করার খােয়শমু হেত হেব এবং ইসলামী শরী’আত থেকই পথ িনেদশ লাভ করেত হেব।
• থম ণীর মুজতািহদেক অবই রআন, াহ, ইজমা ও িকয়াস এবং তৎসংি ান-িবােনর অিধকারী হেত হেব।
আরবী ভাষা ও সািহত এবং তার বাকরণ সেক তাঁর যেথ দখল থাকা একা েয়াজন, কারণ রআন মাজীদ এই ভাষায়
নািযল হেয়েছ এবং মহানবী (সা) এর াহর ভাষাও তাই। তরাং রআন ও াহ সেক গভীর া ও তার অিনিহত
তাৎপেয পৗঁছুেত হেল আরবী ভাষা সেক সমক ান থাকা অতাবক। অিধক তাঁেক রআন ও াহ বিণত আেদশ
িনেষধ, তার ণীেভদ এবং যুি মােণর ধারা ও পিত সেক অবই পারদশী হেত হেব।
সংগত উেখ য, শরী’আেতর যাবতীয় আেদশ িনেষধ সেক পুাপু ােনর অিধকারী হওয়া মুজতািহেদর পে
অতাবক নয়। বরং য মাস’আলা সেক ইজিতহাদ করেবন স সেক পুাপু ােনর অিধকারী হেত হেব।
• রাসূলুাহ (সা) ও খুলাফােয় রােশদীেনর আমেল ইসলামী আইেনর ওপর য কাজ হেয়েছ এবং মুজতািহদ ইমামগণ যুগ যুগ ধের
যভােব ইসলামী আইেনর মিবকাশ সাধন কেরেছন সই সেকও ইজিতহাদকারীর গভীর ান থাকেত হেব।
• বাব জীবেনর অবা, পিরিিত ও সমা সেক ইজিতহাদকারীর গভীর ান থাকা আবক। কারণ এেলার ওপরই
শরী’আেতর িবধান ও মূলনীিত েযাজ হেব।
• ইজিতহাদকারীেদরেক নিতকতার মানদে উত চািরিক বিশের অিধকারী হেত হেব। চিরহীন অিব বির ইজিতহাদ
িনভরেযাগ ও হণেযাগ হেত পাের না।
খাত মুহািস মিহউ াহ বাগাবী ইজিতহােদর যাগতা সেক বেলন : একজন মুজতািহদেক পাঁচিট িবষেয় আেলম বা
ান স হেত হেব।
এক. িকতাবুাহ অথাৎ রআন মািজেদর ান। ই. হাদীেস রাসূল অথাৎ াহ সেক ান। িতন. উলামােয় সলফ অথাৎ
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পূববতী আেলমগেণর িবিভ মতামত (ঐকমত ও মতিবেরাধ) সেক ান। চার. আরবী ভাষা ও সািহত সেক ান। পাঁচ.
িকয়াস সেক ান।
এখন  হে উপেরা পাঁচিট িবষেয় িক পিরমাণ ান থাকেল তােক মুজতািহদ বলা যােব, এ বাপাের ইমাম বাগাবী বেলন :
রআন মািজেদর ান বলেত িনো িবষয়েলা সেক তার ান থাকা অতাবক। • নােছখ ও মানছূখ।১ • মুজমাল ও
মুফাসার।২ • খাস ও ‘আম। • মুহকাম ও মুতাশািবহ।৩ • মাকহ ও হারাম, মুবাহ, মুাহাব ও ওয়ািজব।
হাদীেসর েও উপেরা িবষয়সমূহ সেক ান থাকা আবক। সােথ সােথ হাদীসিট সহীহ না জঈফ, মুসনাদ৪ না মুরছাল৫
এ সেকও তার ান থাকেত হেব। যিদ এমন কােনা হাদীস পাওয়া যায় যা রআেনর পিরপী, এমতাবায় উভেয়র মেধ
তাতবীক বা সাম িবধােনর ানও তার থাকেত হেব। কারণ হাদীস কখেনা রআেনর িখলাফ বা পিরপী হেত পাের না। আর
হাদীেসর ান থাকার অথ ধুমা স সম হাদীস জানা থাকা জরী যা শরী’আেতর িবিভ ম আহকাম বা িবিধ-িবধান
সেক বিণত হেয়েছ। উপেদশমূলক িকংবা কান ঘটনা বা কািহনীমূলক হাদীসসমূহ জানা থাকা জরী নয়।
এমিনভােব আরবী ভাষার েও স সম শেলা সেক ান থাকা জরী যা রআন ও হাদীেস িবিভ িবিধ-িবধােনর
ে ববত হেয়েছ। সূণ আরবী ভাষায় পিত হওয়া জরী নয়। তেব ভাষার ে এতটু ান অবই থাকা উম যা
ারা আরবরা ান-কাল-পা ভেদ কা বকিট কা অেথ েয়াগ ও ববহার কের তা বুঝা সহজ হয়। কারণ শরী’আত
সিকত যাবতীয় সোধন আরবী ভাষায়ই করা হেয়েছ। তরাং আরবী ভাষা সেক সমক ান না থাকেল শরী’আত েণতার
উে দয়ংগম করা সব নয়।
অপভােব শরী’আেতর িবিভ ম-আহকােমর বাপাের সাহাবী ও তােবঈেদর বব সেকও একজন মুজতািহদেক
অবিহত থাকেত হেব। তাছাড়া এ উােতর ফকীহগণ কতৃক ণীত অিধকাংশ ফেতায়া সেক তাঁেক জানেত হেব, যােত তাঁর
ইজিতহাদ উলামােয় সলফ বা পূববতী আেলমেদর বেবর পিরপী না হয়।
উপেরা পাঁচিট িবষেয়র একিট সেকও যিদ স অ হয় তেব তেব স মুজতািহদ হবার যাগ নয়। বরং তােক অপেরর
তাকলীদ করেত হেব। (ইমাম বাগাবী)
অেনক ে একই মাস’আলা সেক িবিভ মুজতািহদ িভ িভ মত কাশ কের থােকন। এপ ে  উঠেত পাের য,
তাঁেদর েতেকর অিভমতই সিঠক ও হণেযাগ িক না। এর জবােব বলা হেয় থােক য, মুজতািহদগেণর অিভমত যিদ পরর
িবেরাধী না হয় তাহেল  িবেশেষ তার িতিটই সিঠক বেল িবেবিচত হেত পাের। পাের পরর িবেরাধী অিভমত হেল
হানাফীেদর মেত ফাতওয়ােলার মেধ য কােনা একিটর অসরণ করা যেত পাের। সংগত উেখ, কােনা িবষেয় কােনা
মুজতািহেদর ইজিতহাদ ভুল মািণত হেল তাঁর পে উ মত পিরহার করা একা কতব।
সাধারণতঃ মেন করা হয়, বতমানকােল ইজিতহােদর ার , কােরা পে এই যুেগ ইজিতহাদ করা সব নয়।
িক কৃত পে এিট একিট া ধারণা। কননা বতমান যুেগও যিদ কউ ইজিতহােদর জ আবক যাবতীয়
যাগতা, ণাবলী ও ান-গিরমার অিধকারী হন, তাহেল িনিদ সীমা ও শতাধীেন ইজিতহাদ করা তাঁর পে
মােটই অৈবধ বা অসব নয়। বরং আাহ দ পূণা দীনেক সচল ও ায়ী রাখার জ ইজিতহােদর পথ সদা
উু থাকেব এটাই াভািবক।
এখােন একিট  উািপত হেত পাের, আর তাহেলা, একজন মুজতািহেদর জ য যাগতা, ণাবলী ও বাধবাধকতা উেখ
করা হেয়েছ তার িভি িক?
এর জবােব বলা যায়, রাসূলুাহ (সা) ও খুলাফােয় রােশদীেনর যুেগ য সম সাহাবােয় িকরাম ফাত্ওয়া িবভােগর দািয়ে
িনেয়ািজত িছেলন; অথাৎ শরী’আেতর িবিভ শাখা-শাখার আহকাম সেক যােদর মতামত হণেযাগ বেল িবেবিচত হেতা
এবং যােদরেক িবিভ এলাকার কাযী বা িবচারক িহসােব িনেযাগ করা হেয়িছেলা তাঁরা সবাই মুজতািহদ িছেলন। যমন : হযরত
আবু বকর িসীক (রা), হযরত উমর (রা), হযরত উসমান (রা), হযরত আলী (রা), যাইফা ইবল ইয়ামান (রা), আবু মুসা
আশ’আরী (রা), যােয়দ ইবেন সািবত (রা), আলা ইবেন হাদরামী (রা), দািহয়েয় কালবী (রা), উবাই ইবেন কা’ব (রা), আুাহ
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ইবেন মাসউদ (রা), আুর রহমান ইবেন আউফ (রা), তাহা ইবেন উবাইাহ (রা), যুবাইর ইবল আউয়াম (রা) মুখ।
উপেরা সাহাবােদর চির, যাগতা ও ণাবলী িবেষণ করেলই একজন মুজতািহেদর মেধ িক িক যাগতা ও ণাবলী থাকা
আবক তা বুঝেত পারা যায় এবং এেকই ইজিতহােদর যাগতা ও ণাবলীর িভি বা মাপকািঠ িহসােব হণ করা যায়।
উদাহরণ প হযরত মু’আয ইবেন জাবাল (রা) এর িকছু যাগতা ও ণাবলীর উেখ করা যেত পাের, যার ইজিতহােদর িত
রাসূল (সা) সমথন জািনেয়েছন। ‘আনসাবুল আশরাফ’ ও ‘হায়াতুস সাহাবা’ ে বলা হেয়েছ, রআন, হাদীস ও িফকাহ শাে
হযরত মু’আয িছেলন একজন িবেশষ।
আবাহ ইবেন আমর ইবল আস (রা) থেক বিণত এক হাদীেস জানা যায়, সাহাবােদর মেধ য চার জেনর িনকট থেক
রআন হেণর জ রাসূলুাহ (সা) িনেদশ িদেয়েছন মু’আয (রা) তােদর অতম। ‘তাযিকরাতুল হাফফাজ’ ে বলা
হেয়েছ, রাসূলুাহ (সা) এর জীবনকােলই হযরত মু’আয (রা)  ফিকহেদর মেধ পিরগিণত হন। খাদ রাসূলুাহ (সা) তাঁর
ফকীহ হওয়ার সা িদেয়েছন। িতিন বেলেছন : হালাল ও হারােমর িবধান সেক মু’আয ইবেন জাবাল িছেলন অেদর তুলনায়
অিধকতর ানী।
কা’ব ইবেন মািলক বেলন : রাসূলুাহ (সা) ও আবু বকর (রা) এর যুেগ িতিন মদীনায় ফাত্ওয়া িদেতন। (হায়াতুস সাহাবা)
ইবল আসীর বেলন, রাসূলুাহ (সা) এর জীবশায় আনসারেদর মেধ মু’আয ইবেন জাবাল (রা), উবাই ইবেন কা’ব (রা) ও
যািয়দ ইবেন সািবত (রা) ফাত্ওয়া িদেতন। (উল গাবা)
হযরত উমর (রা) একবার মু’আয সেক বেলন : মু’আয না হেল উমর ংস হেয় যেতা।
এ মব ারা তাঁর ইজিতহাদী যাগতা ও গেবষণা শি সেক ধারণা লাভ করা যায়। এ ছাড়া একবার ভাষণ িদেত িগেয় িতিন
বেলন, কউ িফকাহ িশখেত চাইেল স যন মু’আেযর কােছ যায়। (তাযিকরাতুল হাফফায)
১। য আয়াত বা হাদীস ারা কােনা পূববতী ম িগত িকংবা পিরবিতত হয় তােক নােছক আর িগত অথবা পিরবিতত
মেক বেল মানছুখ। ২। ‘মুজমাল’ এমন শ যার অেনকেলা অথ হেত পাের। গভীর অসান বিতেরেক ধু শ ারা তার
িনিদ অথ বুঝা যায় না। ‘মুফাসার’ এমন শ যার কািত অথ এতটা  যা বুঝার জ কােনাপ বাখা-িবেষেণর
েয়াজন পেড় না। ৩। ‘মুহকাম’ এমন বাক যার কািত অথ এতটা মজবুত ও দৃঢ় যা রিহত বা পিরবিতত হবার কােনাপ
সাবনা নই। ৪। য কােনা হাদীেসর সনদ সূণ মুািসল অথাৎ সনেদর কােনা ের কােনা রাবীর নাম বাদ পেড়িন স
হাদীসেক হাদীেস ‘মুসনাদ’ বেল। ৫। য হাদীেসর সনেদ সাহাবীর নামই বাদ পেড়েছ এবং য়ং তােবঈ রাসূলুাহ (সা) এর নাম
কের হাদীস বণনা কেরেছন তােক হাদীেস ‘মুরসাল’ বেল।
তথপিঃ ১। ইকল জীদ : শাহ ওয়ািলাহ দহলভী ২। আল-মওছু ‘আতুল িফিহয়া আল-ইসলািময়া ৩। কা শাফ,
ইসিতলাহাতুল ফনূন ৪। নূল আওয়ার ৫। ইসলামী িবেকাষ : ইসলািমক ফাউেডশন
সূঃ বাংলােদশ ইসলািমক সটার কতৃক কািশত “সিমনার ারক- (২০০৩-২০০৫)”
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